Subsidiereglement voor de opvang van schoolgaande kinderen in
Roeselaarse kinderopvanginitiatieven
Artikel 1 – Doel
Deze subsidie ondersteunt de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen
opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang van
schoolgaande kinderen.

Artikel 2 – Definities
Opvang
Elke vorm van professionele kinderopvang georganiseerd voor schoolgaande kinderen buiten de
schooltijd en tegen betaling. De school is niet de organisator van deze opvang.
Baby’s en peuters
Kinderen die in het refertejaar jonger zijn dan 3 jaar.
Schoolgaande kinderen
Kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar tot en met 12 jaar.
Opvangdag
De aanwezigheid van een schoolgaand kind in de opvang op een bepaalde dag, ongeacht de
duur van de aanwezigheid. Indien een kind met onderbrekingen meerdere momenten op één
dag aanwezig is in de opvang, telt dit maar voor één opvangdag.
Refertejaar
Jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt.

Artikel 3 – Voorwaarden
•

Zowel groepsopvang als gezinsopvang komt in aanmerking voor deze subsidie.
Buitenschoolse groepsopvang met erkenning Kind en Gezin komt niet in aanmerking voor
deze subsidie.

•

De werking van het kinderopvanginitiatief is conform de regelgeving van de Vlaamse
regering en de richtlijnen van Kind en Gezin.

•

Het kinderopvanginitiatief vangt op de uiterste datum voor de subsidieaanvraag (1 juni) nog
schoolgaande kinderen op. Een initiatief dat geen schoolgaande kinderen meer opvangt op
1 juni van het jaar van de subsidieaanvraag, heeft geen recht op subsidie.

•

Het kinderopvanginitiatief kan het opgegeven aantal opvangdagen in de subsidieaanvraag
staven aan de hand van ingevulde fiscale attesten en uitgevaardigde facturen.

•

Een kinderopvanginitiatief werkt mee aan het lokaal loket kinderopvang Roeselare door
gevraagde gegevens aan te leveren en actueel te houden.
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Artikel 4 – Bedrag subsidie
•

De subsidie is een verdeelkrediet. Dit wil zeggen dat het totale subsidiebedrag jaarlijks
verdeeld wordt over de aanvragers die in aanmerking komen voor de subsidie.

•

De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene budget. Dit
budget is vermeld in de ‘Lijst Subsidies’ die is opgenomen in de beleidsnota van stad
Roeselare.

•

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal opvangdagen van schoolgaande
kinderen in het refertejaar. Voor kinderen die drie jaar worden in het refertejaar worden
opvangdagen vanaf hun derde verjaardag meegeteld.

•

Het maximum aantal opvangdagen dat in aanmerking komt voor subsidiëring wordt
berekend aan de hand van volgende formule:
Het maximum aantal opvangdagen van schoolgaande kinderen dat in aanmerking komt voor
subsidiëring
= (erkende capaciteit x aantal openingsdagen in refertejaar) – totaal aantal opvangdagen
van baby’s en peuters

Artikel 5 – Aanvraagprocedure

De subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden door het invullen en indienen van het daartoe
voorziene aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is beschikbaar bij de stedelijke dienst
Welzijn, Botermarkt 2, Roeselare of online via www.roeselre.be.
Het ingevulde en ondertekende formulier wordt bezorgd aan:
Het college van burgemeester en schepenen of als bijlage per e-mail gestuurd aan
gezin@roeselare.be ten laatste op 1 juni.
De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor het juist invullen van de gegevens op
aanvraagformulier.
Als de aanvraag gebeurt door een rechtspersoon dan dient
aanvraagformulier ondertekend te worden door de personen die gemachtigd zijn
rechtspersoon te verbinden.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij
rechtspersoon zelf. De stad is niet gehouden deze machtiging te controleren.
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Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet of onvolledig
ingevuld is, wordt de aanvraag als onontvankelijk afgewezen.

Artikel 6 – Toekenningsprocedure
Een kinderopvanginitiatief dat aan alle voorwaarden op gesomd in artikel 3 voldoet, ontvangt de
subsidie.

Artikel 7 - Uitbetaling
De subsidie wordt uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.
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Artikel 8 – Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending
van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
• de stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanvraag te controleren en hierover inlichtingen in te winnen met alle middelen die
zij hierover nodig acht;
• de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor toegekend;
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel
ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Als na controle blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet nageleefd werden, heeft het
kinderopvanginitiatief in het jaar van deze aanvraag geen recht op subsidie.

Artikel 9 – Betwistingen/beroep
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen.
Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning
van de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen
ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen,
Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs geldt als
bewijs.

Artikel 10 - Inwerkingtreding
Dit reglement vervangt het ‘reglement buitenschoolse opvang in Roeselare’ van 28 november
2011 en treedt in werking op 23 maart 2015.
Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2015.
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